
پنهان شدن آشوبگران پشت مردم

گزارش

دولت مانع از سوءاستفاده فرصت طلبان شود
نایب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس، گفت: دولت باید با به کارگیری تمام 
ت��وان نظارتی خود مان��ع از افزایش قیمت ها در بازار ش��ود و به فرصت طلبان و 
س��ودجویان اجازه سوءاس��تفاده ندهد. محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد 
در مجلس ش��ورای اسالمی، با اش��اره به افزایش قیمت و س��همیه بندی بنزین 

گفت: ش��یوه اجرای طرح افزایش قیمت و س��همیه بندی بنزین کارشناسی شده 
نبود و الزم اس��ت تا اصالحاتی توس��ط مجلس و دولت در آن صورت گیرد. وحدتی 

خاطرنش��ان کرد: مجلس نیز باید بر روند کار دولت نظارت های الزم را داش��ته باش��د و 
ضم��ن انج��ام وظایف نظارتی خود در هر جایی که دولت نیاز به کمک داش��ت دولت را 
ی��اری کن��د. وی در پایان گفت: ق��وه قضائیه نیز باید با س��ودجویانی که می خواهند به 
بهانه گرانی بنزین فش��ار مضاعف به مردم وارد کنند برخورد جدی داش��ته باشد تا این 

سودجویان سر جای خود بنشینند.  فارس 

دولت در اعتراضات اخیر مردم مقصر بود
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: دولت با عملکرد نامطلوب خود 
در تحق��ق وع��ده هایش در ماجراه��ای اخیر مقصر بود و باعث ش��د که چنین 

فتنه ای در کشور به وجود آید
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ، با اشاره به آشوب های اخیر کشور پس از اصالح 

قیم��ت بنزی��ن گفت: در وهله اول باید به این مس��ئله توجه کنیم که اگر انقالب 
اسالمی را منحصر به خودمان بدانیم یک اشتباه بزرگ است و تحلیل هایمان غلط از 

آب درمی آید. وی با اش��اره به اینکه سهل انگاری های دولت در شش سال گذشته هم 
باعث ش��د دش��منان بتوانند ضربه هایی را به کشور بزنند، گفت: دولت باید روی مسئله 
اقتصاد کش��ور برنامه ریزی دقیق می کرد و اجازه نمی داد اقتصاد پاش��نه آش��یل نظام 
شود اما کوتاهی های دولت در این زمینه باعث شد که دشمنان نظام جمهوری اسالمی 

فشارهای اقتصادی بسیار زیادی را به کشور ما تحمیل کنند.  مهر

سوءتدبیر دولت به  ایجاد آشوب کمک کرد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی گفت: ناکارآمدی دولت، عدم نظارت 
مجلس و طراحی های دش��منان خارجی دو لبه قیچی در آش��وب های اخیر بودند. 
سید امیرحسین قاضی زاده، در خصوص عملکرد سیاسیون به خصوص دولتی ها 
در مواجه با این توطئه خطرناک، تاکید کرد: متاس��فانه در میان سیاسیون، رجال 

ملی که »استراتژیست« باشند و به نظام اسالمی به صورت یکپارچه نگاه کنند  کمتر 
وجود دارد. وی با بیان اینکه دعواها در میان رجال سیاس��ی کش��ور در حد رقابت بین 

دو جناح برای گرفتن مسئولیت های کشور است، اظهار داشت: بنابراین در سطح احزاب و 
گروه های سیاسی، مجلس و دولت کسانی که به منافع ملی به صورت عمومی فکر کنند و 
بر اساس مصالح نظام اسالمی و انقالب اسالمی عمل کرده و حرف بزنند کمتر وجود دارند. 
وی در م��ورد عملکرد دولت در فتنه اخیر، تاکید کرد: دولت در مورد اصل تصمیم گیری، 

انتخاب سناریو، نحوه اجرا و اقناع افکار عمومی عملکرد مناسبی نداشت.   مهر

قدرت اطالعاتی ایران در دریا 
بی نظیر است

معاون عملیات ارتش جمهوری اس��المی ایران با اشاره 
به اهمیت دریا برای کش��ورمان گفت: قدرت اطالعاتی 

جمهوری اسالمی ایران در دریا بی نظیر است.
 امیر دریادار س��ید محمود موس��وی مع��اون عملیات 
ارتش جمهوری اس��المی ایران اظهار داشت: به تعبیر 
رهب��ر انق��الب، ایران کش��وری دریایی اس��ت و ما در 
صحنه دریا باید از قدرت الزم جهت حراس��ت از منافع 
به حق خود برخوردار باش��یم.اگر از این فرصت استفاده 
نکنی��م دیگران جای ما را در ایران می گیرند و در طول 
تاریخ اس��تعمارگران سعی کرده اند مردم ما را از دریا و 

پتانسیل های خدادادی آن محروم نگه دارند.
وی یادآور شد: نیروی دریایی ارتش در کمتر از ۶۷ روز 
پرونده نیروی دریایی رژیم بعث را بس��ت. بیش از ۹۰ 
درص��د صادرات از طریق دری��ا صورت می گیرد چراکه 
ارزان ترین و ایمن ترین راه حمل و نقل اس��ت. در زمان 
جنگ اگر نیروی دریایی امنیت دریا را تضمین نمی کرد 
مردم با مش��کالت غذایی روبرو می شدند و این نیروی 
دریایی بود که راه صادرات و واردات به کشور را باز نگه 
داش��ته بود. در جنگ اگر صادرات نفت قطع می ش��د، 
مش��کالت مردم دوچندان می ش��د، اما نیروی دریایی 
اجازه نداد خدش��ه ای به واردات و صادرات وارد ش��ود. 
در طول جنگ از ۱۰ هزار کش��تی حمل بار، تنها ۲۵۰ 
فروند مورد حمله قرار گرفت. یکی از اهداف اصلی رژیم 
بعث از حمله به ایران، تسلط بیشتر به دریا و منافع آن 
بود، اما س��ربازان وطن با ۸ سال ایستادگی مانع تحقق 

اهداف شوم مستکبران شدند.
وی گف��ت: نظم و انضباط و تقید ب��ه زمان پیش بینی 
ش��ده از ویژگی ه��ای ارتش اس��ت. هرچ��ه جمهوری 
اس��المی پیشرفت، استقالل و آزادی دارد مدیون خون 
و ایثارگری رزمندگان دوران دفاع مقدس اس��ت.معاون 
عملیات ارتش با اشاره به راهپیمایی اخیر مردم تبریز در 
محکومیت اقدامات اغتشاشگران گفت: مردم تبریز اخیراً 
در مقطعی حساس باردیگر بصیرت شان را نشان دادند 
و با راهپیمایی خودجوش جلودار سایر استان ها شده و 
پاسخ دندان شکنی به توطئه گران دادند. کشور هایی که 
یگان های شناور رزمی تولید می کنند قطعات را از سایر 
کش��ور ها تجمیع می کنند، ولی ما خودمان صفر تا صد 

آن را طراحی می کنیم و می سازیم.

ماهی گیری از آب گل آلود 
برای انتخابات 

حسین کنعانی مقدم فعال اصولگرا با اشاره به نامه ۷۷ 
اصالح طلب درباره آشوب های اخیر و تکذیب این نامه 
توسط برخی کس��انی که نامشان در ذیل آن نامه بود، 
گفت: مردم حرف اول و آخر خود را در راهپیمایی بزرگ 
بر ضد اشرار و در حمایت از جمهوری اسالمی و تجدید 
پیم��ان با رهبری بیان کردن��د و به نظر این پیام کاماًل 
روش��نی برای احزاب، گروه ها، نخبگان، شخصیت ها و 
حتی سیاسیونی است که همیشه فقط ُغر می زنند، زیرا 
همیشه از مردم عقب هستند و سعی دارند از هر اتفاقی 

تابلویی تبلیغاتی برای خودشان درست کنند.
او ادامه داد: بیاناتی که گاهی درباره محکومیت نیروی 
انتظامی یا در دفاع از اقدامات اشرار می شنویم بیش از 
هرچیز حاکی از عقاید سیاسیونی است که نشخوارکننده 
تبلیغات سیاسی رسانه های ضدانقالب هستند و به این 
دلیل که از قافله توس��عه سیاسی کش��ور دور افتاده اند 
اظهارنظرهای��ی می کنند که با واقعی��ت تطبیق ندارد 
و به وس��یله آن به دنبال ایجاد فض��ای تبلیغاتی برای 
خودشان هستند.کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: معتقدم 
که پاسخ مردم در راهپیمایی بهترین جواب بود و نشان 
داد که تالش دشمنان انقالب اسالمی با شکست مواجه 
ش��ده اند و نتوانس��تند در بین ملت و حاکمیت جدایی 
ایج��اد کنند. فع��ال اصولگرا بیان کرد: م��ن در ارتباط 
خود با تمامی احزاب نظیر اصالح طلبان، اصولگرایان و 
مستقلین همواره شاهد بودم که  تمام آنها در حمایت  
از نظام جمهوری اسالمی و در تایید مقابله با آشوبگران 
در سایت های خود صحبت و بیانات خود را در این باره 

در روزنامه ها چاپ کردند.  باشگاه خبرنگاران
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نگاهی بر تالش  دشمن برای هدایت اغتشاشات خارجی به داخل کشور

درحالی که آتش اغتشاشات بنزینی با رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و بصیرت مردم ایران ناکام ماند ، بررسی ها نشان می 
دهد که  آمریکا و اس��رائیل و عربس��تان برای س��ر ریز کردن 
اغتشاش��ات عراق و لبن��ان به درون ای��ران برنامه ریزی های 

متعددی را انجام داده اند. 
در ی��ک ماه گذش��ته م��ردم  در لبنان و ع��راق اعتراضاتی به 
شرایط اقتصادی خود داشتند و در این اعتراضات از دولتمردان 
خود می خواس��تند در مقابل فساد حاکم بر سیستم حکومتی 

کشورشان بیاستند. 
ای��ن اعتراضات همراه با بس��تن راهها و مختل کردن ش��ریان 
حیات اجتماعی ، عصبانی کردن مردم و تش��دید فش��ارهای 

روانی و اجتماعی بود . 
ای��ن درحال��ی بود ک��ه پس از ب��اال گرفتن بح��ران در عراق، 
رج��ب طیب اردوغان ، در واکنش ب��ه وضعیت عراق و لبنان، 
از کش��انده ش��دن اعتراضات به ایران خب��ر داد و به مقامات 

کشورمان هشدار داد.
اردوغان در این باره گفت : نا آرامی ها در عراق با هدف ایجاد 
شکاف در جهان اسالم است و حدس می زند چه کسی پشت 

این ناآرامی ها قرار دارد. 
این درحال��ی بود که پس از وقوع ناآرام��ی های اقتصادی در 
ایران و به خوبی مش��خص شد که چه کسانی و با چه اهدافی 

به دنبال تشدید این نا آرامی ها در ایران هستند . 
در هم��ان زم��ان  »مایک پمپئو« وزیر ام��ور خارجه آمریکا با 
ص��دور بیانی��ه ای  مداخله جویانه درباره برخی اغتشاش��ات و 
ناآرامی ه��ا در ایران ، با ژس��ت حمایتی ، ش��ادمانی را از این 
مس��ئله در کش��ورمان اعالم کرد و چندی بع��د نیز »مورگان 
اورتاگوس« س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا نیز در حمایت 
از آش��وبها در حاش��یه اعتراضات در ایران، ب��ا صدور بیانیه ای 
مداخله جویان��ه اع��الم کرد: »ای��االت متح��ده در کنار مردم 
ای��ران که مدت هاس��ت در حال زجر کش��یدن هس��تند، قرار 
دارد؛ مردمی که به تازه ترین بی عدالتی رژیم فاس��د در قدرت 
اعتراض می کنند. ما تالش )دولت ایران( برای قطعی اینترنت 

را محکوم می کنیم«.  
کاخ س��فید نیز در بیانیه ای مداخله اعالم کرد: ایاالت متحده 
از اعتراضات مس��المت آمیز م��ردم ایران پش��تیبانی می کند. 
رژیم تهران به گون��ه ای تعصب آمیز برنامه های جنگ افزارهای 
هس��ته ای و موش��کی را دنبال و از تروریس��م پشتیبانی کرده 
اس��ت. به ای��ن ترتیب، این رژی��م کاری کرده ک��ه یک ملت 

سربلند، اکنون مایه عبرت دیگران شوند.
به ای��ن ترتیب آمریکایی که  خود به دلی��ل اعمال چند دهه 
تحری��م  علیه ملت ایران، س��هم بزرگی در محروم کردن مردم 

ایران از دس��ت یابی به بازراه��ای جهانی در همه زمینه ها و به 
تبع آن کاهش س��طح رفاه جامعه داشتند ، حامی مردم ایران 

شدند. 

برنامه ریزی های قبلی 
نش��ریه امریک��ن هرالد تریب��ون در تحلیلی به قلم ثریا س��په 
پور تح��ت عنوان »اعتراضات در ایران؛ تاکتیک خوش��ه های 
خش��ونت آمریکا « ضمن پرداختن به ناآرامی های اخیر ایران 
در این باره نوش��ت : وقتی تظاه��رات در هنگ کنگ، عراق، و 
لبنان ش��روع ش��د، من کامال منتظر تظاهراتی در ایران بودم. 
تنها در س��ال ۲۰۱۸، بنیاد ملی دموکراسی آمریکا میلیون ها 
دالر در این کشورها)و در دیگر جاها( خرج کرد تا برنامه های 

آمریکا را به پیش ببرد. 
س��په پور در این تحلیل تاکید کرده اس��ت  :  نا آرامی ها پس 
چند روز اعتراض آرام جای تعجب نداش��ت.  مطمئن بودم که 
تاکتیک حمالت خوش��ه ای غیر متمرکز به اجرا درآمده است 
. ای��ن تاکتیک  اولین بار توس��ط اندیش��کده ی RAND به 
عنوان یک ابزار تاکتیکی و نظامی معرفی ش��د. این اندیشکده 
 Swarming & The Future of Conflict در کت��اب
در این باره می گوید : این تاکیک  یک دکترین مناسب برای 
نیروهای شبکه ای است تا بتواند درگیری های عصر اطالعات 
را هدایت کنند. این دکترین نوظهور از این واقعیت ناشی می 
ش��ود که ارتباطات قوی می تواند چندین واحد کوچک مانور 
ایجاد کند که به گونه ای ش��بکه بندی می و هر چند ممکن 
اس��ت بسیار توزیع شده به نظر برس��ند، اما می توانند به هم 

بپیوندند و ضربات سختی را بر دشمن وارد کنند. 
در ادامه این تحلیل آمده است:  تاکتیک خوشه ای به جریان 
اطالعات قوی بستگی دارد و این اطالعات شرط الزم موفقیت 
آن اس��ت. با کنترل ارتباطات و ارس��ال متن ب��رای تظاهرات 
کنن��دگان، گروه های تصادفی در یک یا چند نقطه با یکدیگر 
بس��یج می ش��وند و با افزایش تعداد پیام و تصاویر ارس��الی، 
خش��ونت نی��ز افزایش می یابد. ای��ن اولین بار نب��ود که این 
تاکتی��ک در ایران به کار گرفته می ش��د. اما اولین بار بود که 
مخالفان ایران متعجب ش��دند. در کمال ناب��اوری نظام ایران 
خیلی س��ریع اینترنت را خاموش کرد تا جلوی شیوع خشونت 

را بگیرد.
 

مسئولین چه می گویند 
به گفته وزارت اطالعات برخی از کسانی که در میان شهروندان 
معترض کشورمان نفوذ کرده اند از گروهک منافقین بوده اند 

که از خارج از مرزهای ایران مدیریت شده اند. 

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این باره گفت که برخی از 
آنها حمله کنندگان به بانک ها نقاب داشته اند.

این در حالی است که رهبر انقالب و مسئوالن کشور از اولین 
روز ماجرا »نگرانی« و »نارضایتی« مردم از اجرای قانون جدید 
مدیریت س��وخت را مورد اش��اره قرار داده و رئیس جمهور و 

سایر مسئوالن نیز بر حّق اعتراض مردم تأکید کردند.
در عین حال برخی از مس��ئولین، از کش��ف یک نوع سالح در 
اغتشاشات اخیر پرده برداشتند که در حجم وسیعی به داخل 

کشور قاچاق شده بود.
بعالوه با بررس��ی تصاویر مربوط به محموله هایی که ضابطان 
قضای��ی اعم از وزارت اطالعات، ناجا و س��پاه، طی یک س��ال 
و نیم اخیر کش��ف کرده اند، مشخص ش��د استانهای مختلف 
کش��ور با حجم وسیعی از کشف و ورود یک نوع سالح روبه رو 

بوده اند.
سال گذش��ته بود که رهبر انقالب پس از ادعای دشمن برای 
برنامه ری��زی براندازی در س��ال ۹۷، در هش��داری گفتند که 
ممکن اس��ت غرب سخن از برنامه براندازی در سال ۹۷ بزند، 

اما برای سال ۹۸ این طرح را اجرا کند.

آثار دخالت های خارجی 
دخال��ت های خارجی ها در این مس��ائل آنق��در زیاد بود که  
صدای مس��المت امیز مردم ایران نیز شنیده نشود بلکه حفره 
ای باز ش��ود برای کسانی که از خارج از مرزهای ایران هدایت 
می شوند تا در زمان شلوغی و مواقع خاص اعتراضات مردمی 

را به سمت آشوب و خرابکاری هدایت کنند. 
دقیق��ا در این فضا مداخله کنن��دگان خارجی با پنهان کردن 
خود پش��ت عناصر آشوبگر هزینه هایی به ملت تحمیل کردند 
ک��ه هیچگاه آن را نمی پردازند بلکه برعکس همیش��ه خود را 

طلبکار مردم فرض می کنند.
در این میان بس��یاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که 
دش��منان ایران در نظر دارند تا با اس��تفاده از اهرام ناآرامی و 
آش��وب ایران را راضی به مذاکره کنند و به دنیا نش��ان دهند 
ک��ه مردم ایران زیر بار تروریس��م اقتصادی ک��م آورده و این 

تظاهرات گواه این ادعا است.
همچنی��ن اروپای��ی ه��ا نیز  برای الپوش��انی ه��ای بدعهدی 
خودش��ان نسبت به برجام اینبار نارضایتی های مردم ایران را 

دست آویز بدقولی های خود کرده اندکرده اند.

در نهایت 
در نهایت مش��کلی که با تدبیر و رهنموده��ای به موقع مقام 
معظم رهبری خاتمه یافت ، باید مورد بررس��ی و تحلیل قرار 

گیرد. نگاه به بررس��ی این حوادث بای��د چند بعدی بوده و از 
سوی مجموعه نظام  مورد تحلیل قرار گیرد . حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در آذرماه س��ال ۶۸ خبر از تش��کیل س��میناری با 
عنوان اس��الم و تش��یع توسط رژیم صهیونیس��تی و جلساتی 
توسط اندیشمندان و سیاس��تمداران امریکایی برای براندازی 

جمهوری اسالمی در برنامه ای ۳۰ ساله، دادند.
ایش��ان فرمودند: »این ها راجع به اس��الم، کارشناس و متفکر 
دارند که می نش��ینند و در باره ملت ها و اندیش��ه ها و روحیات 
و مذاه��ب گوناگون پرونده هایی درس��ت می کنند و در مراکز 
فرهنگی و تحقیقاتی و جاسوس��ی خ��ود، تمام آن پرونده های 
آرش��یو ش��ده را دوباره مطرح می کنند و کار ه��ای تحقیقاتی 
جدی��د انج��ام می دهند؛ این که می ش��نویم که در اس��رائیل 
س��میناری تحت عنوان »ش��ناخت اسالم و تش��یع در ایران« 
برگزار می ش��ود، ب��ه همین معنا و در همین جهت اس��ت. در 
بسیاری از جا های دنیا سمینار ها و جلسات تحقیقاتی، توسط 
دنیای غرب و اس��تکبار تشکیل می ش��ود و تز های گوناگونی 
برای بازنگری به اسالم مطرح می گردد. استکبار همه وجودش 
را در جه��ت اداره مطل��وب خودش به کار می گی��رد و کاماًل 
ب��ا فکر حرکت می کند و جریان��ات جهانی را هدایت می نماید 
ت��ا محفوظ بمان��د، چون می داند که اگر فک��ر و پیش بینی و 
آینده نگری نکرده و اگر آمار نداشته باشد، ضربه خواهد خورد. 
عالی ترین و متمایز ترین دستگاه های فکری در اختیار استکبار 
اس��ت، این ها از ۱۵ یا ۲۰ س��ال قبل برای مس��ائل بلندمدت 
س��رمایه داری، فکر و طراحی می کنند و نقشه می ریزند تا در 

آینده، دقیقاً بیست سال دیگر از آن جواب بگیرند.«
اما تأس��ف بار این جاست که علیرغم گذشت بیش از دو دهه 
از پ��روژه ۲۰۲۰ و ب��ا توجه به این که ش��اهد دو مرحله از آن 
در س��ال های ۷۸ و ۸۸ بوده ایم، التفات چندانی به س��خنان 

ایشان نشد.
در اغتشاش��ات بنزین��ی نیز ش��بکه مذک��ور ک��ه ترکیبی از 
گروهک ه��ای مختل��ف ض��د مردمی اع��م از مجاه��د خلق، 
س��لطنت طلب، تجزیه طلبان و ... اس��ت؛ برای پیش انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی و سوء اس��تفاده از فضای انتخاباتی 
جهت ایجاد آش��وب و بلوا در کش��ور برنامه ری��زی کردند، که 
ب��ا تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیم��ت بنزین و پیش بینی 
اعتراضات احتمالی مردم، زمینه را برای اجرای س��ریع تر طرح 

آماده دیدند.
مسائلی چون  پیگیری و چاره جویی از مشکالت کشور ، توجه 
به  رویکرد های امنیتی   با برخورد های سلبی و بدون برنامه 
ریزی حل نمی ش��ود و باید به خواس��ته های اقتصادی مردم 

پاسخ داده شود . 
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